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ปัญหาของจังหวัด
ก าลังจัดใหม่ 10

5 โรคหวัใจหลอดเลอืด

2 อุบตัเิหตุจราจร

1 โรคไขเ้ลอืดออก 

3 วกิฤตกิารเงนิของ รพ.

4 โรคเรือ้รงั (HT/DM)

พฒันาการเดก็และการ
เจรญิเตบิโต

7 การฆา่ตวัตายส าเรจ็

6 มะเรง็

8 วณัโรค

9 ผูส้งูอาย ุ(สภาวการณ์)
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จดัการปัญหา
สุขภาพ

สร้างระบบสุขภาพ
ชุมชน

ขบัเคล่ือน
นโยบายสุขภาพ

พฒันาองคก์ร
บุคลากร

บริการมีคุณภาพ
มาตรฐาน

5 จุดยนื
ทางยทุธศาสตร์

เมืองลุงเมืองสุขภาวะ (ต าบลสุขภาวะ) 

วสัิยทศัน์
ระบบสุขภาพทุกระดบัมีคุณภาพมาตรฐาน 

ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื

PP&P Excellence Service
Excellence

People/Governance Excellence

ขับเคล่ือน เน้นหนัก 6 โรค  4 สนับสนุน  
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12แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข จ.พทัลงุ พ.ศ.2559 - 2564

วสัิยทศัน์ :  ระบบสุขภาพทุกระดบัมคุีณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพด ี ชุมชนพึง่ตนเอง
ทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะทีย่ัง่ยืน

พันธกิจ
1. พัฒนานโยบายสุขภาพในทุกระดับ ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติทั่วทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมภาคีทุกภาพส่วนร่วมสร้างสังคมสุขภาพดี และ

การแก้ปัญหาสุขภาพท่ีส าคัญของพ้ืนที่ให้ยั่งยืน 
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรค รักษาโรค ฟ้ืนฟูสุขภาพการคุ้มครองผู้บริโภคของ

จังหวัดให้มีคุณภาพ มาตรฐานรองรับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

ประเด็น
ยุทธ
ศาสตร์

1. การลดปัญหา
สุขภาพ และโรค
ส าคัญของจังหวัด
แบบมีส่วนร่วม
จากภาคีทุกภาค
ส่วน

2. การสร้างระบบ
การจัดการ
สุขภาพชุมชนให้
เข้มแข็งพ่ึงตนเอง
ได้ 

3. การพัฒนาจังหวัด
สู่เมืองสุขภาวะที่
เข้มแข็ง
ระดับประเทศ   

4.  การพัฒนาสถาน
บริการสุขภาพให้
มีคุณภาพ และ
ระบบบริการที่
เป็นเลิศ    

5. การพัฒนาองค์กร 
บุคลากร และการ
บริหารจัดการให้มี
ความเป็นเลิศ

1. จังหวัดพัทลุงประสบความส าเร็จ
ในการแก้ปัญหาสุขภาพ และโรค
ส าคัญของจังหวัดให้ลดน้อยลง 
อย่างเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์
ประเทศ

2. ชุมชนต้นแบบการจัดการสุขภาพ
ชุมชนที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองทาง
สุขภาพได้ และระบบการจัดการ
สุขภาพชุมชนที่โดดเด่นเป็นเลิศ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 

3. จังหวัดพัทลุงเป็นเมืองสุขภาวะ
ที่เข้มแข็งระดับประเทศ มี
นโยบายสุขภาพในทุกมิติทั้งใน
และนอกระบบสาธารณสุขที่
เข้มแข็ง 

เป้า
ประสงค์
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K Knowledge เป็นผูรู้้

O Originality เป็นผูส้ร้างสรรคน์วตักรรม

N Natural เป็นคนธรรมดา พอเพียง

S Strong เป็นคนเขม้แขง็

U Unity เป็นอนัหน่ึงอนัเดียว

K Keep fit เป็นผูมี้สุขภาพดี



ประเดน็มุ่งเน้น

1 พัฒนา รพ F 1 ให้เตม็ศักยภาพ(สิ่งก่อสร้าง ครุภณัฑ์ 
แพทย์เฉพาะทาง) 
2 พัฒนา รพ ควนขนุน(Node) ให้สามารถรับส่งต่อ
หรือ? จาก รพ ป่าพะยอม ศรีบรรพตได้
3 MERING รพ ควนขนุน ศรีบรรพต ให้เป็นรูปธรรม
4 พัฒนา รพ เขาชัยสน เป็นหน่วยบริการ IMC
5 โรงอื่นๆ ให้สร้างจุดเด่นของตวัเอง เช่น ป่าบอน
สมุนไพร ศรีบรรพต กายภาพ เป็นต้น



STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM

ระบบสุขภาพทุกระดบัมีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนสุขภาพดี ชุมชนพึ่งตนเองทางสุขภาพ สู่เมืองสุขภาวะท่ีย ัง่ยนื

Strategic Formulation

1. จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัดา้นสาธารณสุข จงัหวดัพทัลุง 
โดยก าหนดยทุธศาสตร์ ดงัน้ี
1.1 ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค 

และคุม้ครองผูบ้ริโภคเป็นเลิศ
1.2 บริการเป็นเลิศ
1.3 บุคลากรเป็นเลิศ
1.4 บริหารเป็นเลิศดว้ยธรรมาภิบาล

2. การจดัท าจุดเนน้การพฒันาเพื่อแกไ้ข
ปัญหาในพื้นท่ี

Implementation

1. แผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัดา้น
สาธารณสุข

2. แผนปฏิบติัการประจ าปี
3. แผนพฒันา Service 

Plan
4. ถ่ายทอดนโยบายสู่การ

ปฏิบติั (Kick off)
5. แผนบริหารงบประมาณ
6. แผนพฒันาก าลงัคน

M&E

1. ระบบตรวจราชการประจ าปี
2. การก ากบัติดตามโครงการ/

งบประมาณ รายเดือน/ไตรมาส 
(ผา่นระบบ SMS)

3. การติดตามการพฒันาก าลงัคน
ใหเ้ป็นไปตามแผน

4. การติดตามขอ้มูลสุขภาพผา่น
ระบบสารสนเทศ (HDC, MIS, 
Activity Report)

5. การนิเทศงานผสมผสาน

Feedback & Report

1. รายงานสรุปผลการด าเนินงานรายเดือน/ไตรมาส
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าปี (Annual Report)

Rolling Plan

1. การทบทวนแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัดา้นสาธารณสุข
2. การทบทวนจุดเนน้การพฒันาแกไ้ขปัญหาในพื้นท่ี
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ตวัช้ีวดัยทุธศาสตร์ท่ีตอ้งติดตาม ปีงบประมาณ 2563

ประเดน็ ตวัช้ีวดั ค่าเป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบ
o แม่ตาย
o ฆ่าตวัตาย
o ไขเ้ลือดออก
o อุบติัเหตุทางถนน
o มะเร็ง
o คนพทัลุงไร้พงุ (DM/HT)
o IMC
o Health literacy
o ระบบธรรมมาภิบาล (ควบคุมภายใน)
o องคก์รสร้างสุข
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